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 -اجب عن االسئله االتٌه "
 

 ا مفهوم الدٌن فً التصور االسالمً ؟م  -1

هو المنهج السماوي الذي ٌنظم الحٌاة السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة ومن اتبعه فاز فً الدنٌا واالخرة ومن  / ج

 كذب به شمً فً الدنٌا واالخره .

 ماذا تعرف عن الشٌوعٌة ؟  -2

 دة ولد انهار هذا التصور وال ٌمكن اعتباره دٌانه لمن ٌتبعه .هو اعتماد ٌموم علً انكار وجود هللا وان الحٌاة ما / ج

 ما الفرق بٌن منهج هللا ومناهج البشر ؟ -3

 مناهج البشر متغٌره اما منهج هللا فهو حمٌمه بالٌة ثابته . / ج

 ال تكفً مناهج البشر وحدها إللامة حٌاة مثالٌة .. وضح ذلن ؟ -4

 سان بمنهج من صنع البشر سٌكون فً خصام من سنن الكون والنتائج ولتها تكون وخٌمه جدا .إذا عاش االن /ج

 ما نتائج ان ٌعٌش الناس وفك منهج هللا تعالً ؟ -5

 النظام فً حٌاتهم واخاللهم وٌعٌشوا فً توافك مع سنن الكون . /ج

 ما اساس الدٌن ؟ -6

 اساس الدٌن هو التوحٌد باهلل تعالً . /ج

  ملسو هيلع هللا ىل " لمد ترك  فٌكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب هللا وسنتً " ماذا فهم  من هذا ول هللالال رس -7

 الحدٌث ؟

 ان منهج هللا موجود فً كتاب هللا وسنة رسوله . ج/

 ما الممصود بالتوحٌد ؟  -8

 هو ان هللا واحد احد ال شرٌن له لم ٌلد ولم ٌولد ولم ٌكن له كفواً احد . /ج

 ما العاللة بٌن التوحٌد والحرٌة ؟  -9

 التوحٌد لرٌن الحرٌة فا توحٌد االنسان لربه هو بداٌة لحرٌته . /ج

 متً ٌكون المسلم موحداً ؟  -11

 إذا آمن ان هللا واحد ال شرٌن له. /ج

 لة التوحٌد بسلون المسلم ؟ما عال  -11
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 العاللة لوٌة فإذا استمام المسلم مع هللا استمام فً سلوكٌاته مع الناس ./ج

 ما الممصود بالعباده فً االسالم ؟  -12

 مرالبه هللا لهم فً كل كبٌره وصغٌره .اع منهج هللا فً كل امور الدنٌا و هو اتب /ج

 عالً غٌر المؤمن ؟كٌف ٌكافئ هللا ت -13

 ج/ المكافأه فً الدنٌا فمط وفً االخره ٌعالب علً كفره .

 لماذا ٌجب علً المسلمٌن العمل ؟ -14

 ج/ حتً ٌحمموا وجودهم .

 كٌف ٌكافئ هللا تعالً المؤمن ؟ -15

 ج/ ٌكافئه هللا بالنجاح فً الدنٌا والفالح فً االخره بدخول الجنة .

 ما المعنً الشامل للعبادة ؟ -16

 ج/ هو ابتغاء مرضات هللا .

 كٌف سهل االسالم الصالة علً المسافر ؟ -17

و  –بٌن صالتً الظهر والعصر  وٌباح له اٌضاً الجمع فمط ركعتٌن فً صاله الظهر والعصر والعشاءبالمصر  ج/

 الجمع بٌن المغرب والعشاء .

 ما شروط المصر ؟ -18

 فً السفر لمدة ال تزٌد عن ثالثة اٌام .النٌه  –ج/ أ 

 كم فأكثر .18السفر مسافة  –ب    

 .فمط  باعٌة فً الصالة الرالمصر  –ج    

 متً ٌكون الجمع بٌن الصالتٌن ؟ -19

 إذا حدث لبل صالة الظهر او لبل مغٌب الشمس .السفر  –أ   ج/

 .المرض  –ب     

 والبرد والرٌح وتراكم الثلوج .المطر  –ج     

 جمع تمدٌم فً مسجد نمرة والمغرب والعشاء جمه تأخٌر فً المزدلفة .عرفه ٌصلً الحاج الظهر والعصر ٌوم  –د     

 ما انواع الجمع ؟ -21

 تمدٌم ٌصلً العصر مع الظهر لبل ولته والعشاء مع المغرب .جمع  –ج/ أ 

 تأخٌر ٌصلً الظهر بعد ولته مع العصر والمغرب مع العشاء.جمع  –ب   
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 كٌف ٌسر االسالم الصالة علً العاجز ؟ -21

 ج/ من عجز عن الصالة لائماً ٌصلً جالساً فإذا لم ٌستطع فمضطجعاً .

 ما شروط المسح علً الخفٌن ؟ -22

 وال ٌجوز المسح بعد التٌمم .الخفٌن او الجوربٌن علً طهاره مائٌه لبس  –ج/ أ 

 الخف او الجورب طاهراً سمٌكاً .ٌكون  –ب    

 الخف او الجورب المدم مع الكعبٌن ٌستر  –ج    

 ما مبطال  المسح ؟ -23

 (الوالده  –والنفاس الحٌض  –ما ٌوجب الغسل كـــ ) الجنابه حدوث  –أ 

 الخفٌن او احداهما او حدوث خرق فٌهما .خلع  –ب 

 مدة المسح .انتهاء  –ج 

 ما المده التى ٌجوز فٌها المسح ؟ -24

 ثالثة اٌام ولٌالٌهن للمسافر وٌوما ولٌله للممٌم .

 ما مبطال  الوضوء . -25

 (الرٌح  –الغائط  –ما ٌخرج من السبٌلٌن كـ ) البول كل  –أ 

 عضو التناسل دون حائل .مس  –ب 

 المستغرق .النوم  –ج 

 العمل بالسكر او االغماء او الدواء كالبنج .زوال  –د 
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 -غزوة حنٌن وحصار الطائف :

 ؟ وما سببها متى حدث  غزة حنٌن -1

 . الفرصه مهٌأه لمهاجمة المسلمٌن لبل ان ٌزٌد عددهمهـ وسببها ان لبٌلتى ) هوزان وثمٌف ( رأتا ان  1 / ج

 ؟ من كان امٌر لمبٌلتى ) هوزان وثمٌف ( وبم اشار علٌهم   -2

مالن بن عوف وكان عمره الٌتجاوز الثالثٌن من عمره وأشار علٌهم ان ٌأخذوا معهم كل ما ٌملكوه من االوالد  / ج

 . والنساء لٌحفزهم على المتال 

 ماذا فعل الرسول  ملسو هيلع هللا ىل عندما علم بخروج ) هوزان وثمٌف ( الً مكه ؟  -3

  بجٌش ٌبلر عدده اثنا عشرالفاً .خرج الٌهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص / ج

 لماذا فر المسلمٌن فً بداٌة المعركة ؟ -4

 الن المشركٌن انهالوا علٌهم بالسهام من وراء الوادي . /ج

 ماذا ترن المشركون بأرض المعركة ؟ -5

بعة اآلف اولٌة من الفضه ، اربعٌن الفاً من الغنم ، اربعه وعشرٌن الفاً من االبل ، وار من النساء واالوالد اآلفستة  /ج

. 

 ماذا فعل المشركون بعد هزٌمتهم فً حنٌن ؟ -6

 تحصنوا بالظائف وحاصرهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص خمسة عشر لٌلة . / ج

 ؟ ملسو هيلع هللا ىل كٌف استطاع العباس ان ٌجمع المسلمٌن بعد فرارهم حول الرسول   -7

 .فعاد المسلمون  نادي بأعلً صوته ٌا معشر االنصار ٌا اصحاب السمرة / ج

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   www.yaqenedu.com                               ٌـمـٌـن التعلٌمٌة                                       المراجعه النهائٌه فً التربٌة الدٌنٌة    
                            

 -العباس بن عبد المطلب :
 

 من هو العباس بن عبد المطلب ؟  -1

هو عم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وكان الرسول ٌمتدحه وٌمدره وكان ٌمول " هذا بمٌة آبائً " وكان لرٌباً فً السن من العمر  / ج

 ه .الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وكان ٌكتم اسالمه وهو فً مكه ولم ٌعلن عن اسالمه اال فً فتح مك

 دلل علً حب الرسول  ملسو هيلع هللا ىل للعباس ؟  -2

ولع اسٌر فً غزوة بدر فً اٌدي المسلمٌن ولم ٌكن لد اسلمولد سمع  ، وعندما " آبائًبمٌة  هذا" كان ٌمول  / ج

الرسول ان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص انٌنه فً وثاله فتحركت عاطفته نحو عمه فأمر بفن لٌده وفن لٌد جمٌع االسري ثم طلب منه 

 ٌفتدي نفسه من االسر .

 ؟ بن الخطابااذكر مولف ٌدل علً ارتفاع مكانة العباس لدي   -3

مٌر فً عهد عمر بن الخطاب اصاب البالد المحط الشدٌد وجفت ٌنابٌع الماء وانتظر الناس المطر طوٌالً فجمع ا / ج

اء ولال الً السم الناس لصالة االستسماء والتضرع الً هللا وامسن عمر بن الخطاب بٌمٌن العباس ورفعها المؤمنٌن

" هللا إنا كنا نستسمً بنبٌن وهو بٌننا اللهم وإنا الٌوم نستسمً بعم نبٌن فاسمنا " ولم ٌغادر المسلمٌن مكانهم حتً 

 جاءهم الغٌث واخصبت االرض .

 ما موالفه العظٌمة ؟  -4

 دور عظٌم فً بٌعة العمبة الثانٌة .له  –أ  /ج

 ٌوم حنٌن نادي علً المسلمٌن بصوته فعاد المسلمون للمتال .فً  –ب    

" هللا إنا كنا نستسمً بنبٌن وهو بٌننا اللهم وإنا الٌوم عام ) الرماده ( رفع عمر بن الخطاب ٌد العباس ٌمول فً  –ج   

 . نستسمً بعم نبٌن فاسمنا "

 توفً واٌن دفن ؟متً   -5

 هجرٌاً فً خالفه عثمان بن عفان ودفن بالمدٌنة المنورة . 23توفً عام  /ج
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 -لصة اسامه بن زٌد : 
 

 ماذا تعرف عن سوق عكاظ ؟  -1

 السوق ٌمام فً مكه تباع فٌه السلع وٌنشد فً الشعر وٌباع فٌه الرلٌك . / ج

 ماذا طلب  السٌدة خدٌجه من حكٌم بن حزام ؟  -2

 اً ٌموم علً خدمتها فاشتري لها زٌد بن حارثه باربعمائه درهم ولدمته هدٌه للرسول ملسو هيلع هللا ىلص .ان ٌشتري لها غالم / ج

 ما المولف الذي جعل الرسول  ملسو هيلع هللا ىل تبنً زٌد ؟  -3

 عندما اختار زٌد ان ٌبمً مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وفضله علً ابٌه واهله . / ج

 من الذي تزوجها زٌد بن حارثه ؟  -4

 تزوج من ام اٌمن حاضنة النبً ملسو هيلع هللا ىلص وكان النبً ٌتردد علً بٌت زٌد لٌمبل ابنه اسامه وٌعطف علٌه . /ج

 ما دور زٌد وزوجته فً غزوة بدر ؟  -5

 ام اٌمن تحمل لربتها لتسمً المجاهدٌن . وزوجتهالً المشركٌن زٌد ٌسدد السهام  /ج

 ؟فماذا حدث اراد اسامه الخروج فً بدر واحد   -6

 بدر اصر علً الخروج والنعه والده بأنه صغٌر وفً احد اعطاه والده سٌفاً ودرعاً وخرج علً مٌدان المتال .فً  /ج

 لماذا خرج الرسول  ملسو هيلع هللا ىل علً رأس الجٌش لمحاربة الروم ؟  -7

 للثأر لشهداء مؤته وتأمٌن الحدود من ناحٌة الشام . ج/

 تح مكه ؟لماذا اتخذ النبً  ملسو هيلع هللا ىل لراره بف  -8

 الن لرٌش نمضت صلح الحدٌبٌة مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ./ج

 صف مشهد الجٌش االسالمً وهو ٌتجه الً مكه .  -9

 .وكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص علً بغلته البٌضاء وخلفه واسامه مشهد رائع هز مناكب الصحراء  /ج

 اذكر حادثتٌن تدالن علً حب النبً  ملسو هيلع هللا ىل ألسامه ؟  -11

 إال اسامه .  الكعبه لٌصلً ولم ٌدخل معهفتح مكه دخل النبً ملسو هيلع هللا ىلصفً  –أ  /ج

 اسامه خلف النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً فتح مكه ولصه المرأه المخزومٌة .ركوب  –ب     

 اذكرها ؟مٌة دروس وموالف فً لصه المرأه المخزو  -11
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  .حب اسامه ال ٌؤثر علً حب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لكلمه هللا  -أ  /ج

 .  من حدود هللا اً حدوال ٌنبغً ان نشفع فً  -ب    

  كم عمر اسامه فً وٌم حنٌن ؟ -12

  .كان فً السادسه عشر من عمره وكانت اول غزوة ٌخرج فٌها مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص /ج

 ما المولف الذي اضمره النبً  ملسو هيلع هللا ىل فً غزوة حنٌن ؟ -13

 ج / هو تعٌٌن اسامه لائداً للجٌش فً احدي الغزوات .

 ما الصله التً تربط بٌن فتح مكه وغزوة حنٌن ؟ -14

 فتح مكة ارادت لبٌلة هوزان محاربه المسلمٌن وتحالف معها ) ثمٌف ونصر و خشم ( .بعد  –ج 

 ما بطولة اسامه ٌوم حنٌن ؟ -15

وكان منهم اسامه وكبار ج/ كان اسامه واحداً من الذٌن ثبتوا حول النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم حنٌن وكانوا احدي عشر مؤمناً 

 .الصحابه 

 الدروس المستفاده من غزوة حنٌن ؟ ما -16

 باسباب النصر .االخذ  –ج / أ 

 عدم الغرور بالعدد واالسلحة . -ب     

 من المتال ذنب كبٌر .الفرار  –ج     

 جند هللا ٌنصر بهم المؤمنٌن .المالئكة  –د    

 ؟ به وضح السبباحامتحان للص لٌادة اسامه -17

ج/ النه كان صغٌر السن وفً الصحابه من هو اكبر منه سناً وله تجارب كثٌره فً الحروب وتوجد بحسده اثار 

جراح من المعارن وهذا مما ٌجعل كبار الصحابه ال ٌتمتنعون بكفاٌه شاب فً مثل سنه لدخول معركة من اخطر 

 .  ولم ٌعتررضوا علً لٌادتهالمعارن ولكنه خضعوا لفكره النبً ملسو هيلع هللا ىلص
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